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”Faraday News” (FN)

Journalistic space created with the objective of 

promoting a meeting between the public and cutting-

edge research in the various areas that make up the 

Engineering area, particularly Electronic 

Engineering, deepening knowledge and motivating 

walks for those who want to know more.



Faraday News
Publishing Line

▪Generalist newsletter in the field of Museology;

▪Broad spectrum,  covering several domains 

(Engineering, Humanities, Fine Arts, Informatics and 

Computer Science, Mathematics, Physics ...);

▪ With the publication of theoretical, experimental or essay 

articles, it aims at framing multiple perspectives and issues 

inherent to the observation of what surrounds us.



Faraday News
Who we are

Faraday News (FN) is a on-line journal of a general nature that 

deals with various topics related to Museology, 

Science/Technology and Arts, with reference to the various 

activities developed at the Museum:

Guided tours,

Exhibitions,

Demonstrations, etc.



Faraday News
The way we are

Framing the multiple perspectives and issues inherent to the 

observation of what surrounds us and thus reaching a more 

diversified audience than its target audience (teachers, 

researchers and students). 

We open the other side of the mirror to 

other ways of seeing



Faraday News
The way we do

Looking from the inside and …

… from the outside 



Faraday News
The way we do

Showing that there 

is another way of 

looking at things



Faraday News
The way we do

Revisiting
1882

1924
1947

1879

1977

“As time goes by…”



Construímos muitos muros 

e poucas pontes (Isaac 

Newton)

Breaking Walls

Creating Bridges

Connecting 

Faraday News
The way we do

“When we architect a house we cannot forget that , at that 

moment, we are also building a city”



Faraday News
Why?

Faraday News (FN) represents a powerful tool for the display

of the IST patrimony



Faraday News
Why?

TEACHING

RESEARCH

COMMUNICATION

FN represents an important communication path, using teaching and 

research



FN is a good example of “Boa Prática- Comunicação"  

▪ It is free

▪ Readers may increase their scientific knowledge through 

a more accessible language

▪ It is bilingual

▪ It is available in digital format

▪ It can be easily replicated to other IST and UL museums

Faraday News
How?



▪ Editorial

▪ A look from the outside

▪ Biography

▪ Technical Article

▪ Art/Science

▪ Events

Faraday News
Sections



Faraday News 
Front page 



Faraday News
Achieved Results

Digital (bilingual)  

National

IST

ULisboa

International

UNIVERSEUM

ICOM/UMAC



Faraday News
What readers think about me 

• A revista tem um formato abrangente e adaptado a uma divulgação

ampla;

• Gostei muito da vossa publicação, embora seja direcionada para

uma área mais cientifica (a minha área é História) julgo que terá

interesse em diversas áreas;

• Parabéns pela boa qualidade dos textos;

• Fascinante, como sempre!;

• Deixem-me felicitar-vos (mas felicitar-vos a sério!), pelo vosso
magnífico trabalho;

Feedback



Faraday News
What readers think about me 

• Que excelente revista vocês produziram! As minhas felicitações muito

sinceras e comovidas;

• Muito obrigada pelo envio desta informação (as News estão

espetaculares) e por toda a vossa dedicação ao Museu Faraday;

• Vocês e a vossa equipa extraordinária continuam a produzir peças e

acontecimentos que são imperdíveis;

• Muito interessante a revista, li toda;

• Obrigado pela Faraday News nº 3 que, penso, dever ser alargada a um

maior nº de utentes;

Feedback



Faraday News
What readers think about me 

• Em cima de uma carreira brilhante e sobejamente reconhecida, eis

mais um marco que vos assinala como referência indelével na história

do Técnico, assim como na da Engenharia e das Ciências afins...

Muitos parabéns;

• Mais um! A capa é linda. Muitos parabéns, eu sei como é difícil pôr cá

fora uma newsletter regular;

• Ótimo trabalho;

• Parabéns a toda a equipa do Museu Faraday! Pelo aniversário e todo o

trabalho realizado e pela Newsletter!

Feedback



Faraday News
What readers think about me 

• Gostei muito de ler a mais recente Faraday newsletter e fiquei a saber

muitas coisas interessantes, que desconhecia;

• A revista tem textos muitos interessantes;

• Já vi a revista. Tem tudo muita qualidade e gostei muito;

• Interesso-me por questões relacionadas com o Técnico, por história e

ler bom português. A revista pareceu-me preencher todos aqueles

requisitos e muito mais;

• É justo dizer que o FN constitui uma obra de elevadíssimo valor.

Feedback



Faraday News
How to access

MF Website

https://museufaraday.ist.utl.pt/

Serviço Educativo dos Museus do Técnico

Facebook @servicoeducativomuseustecnico

Instagram @museustecnico

Email servicoeducativomuseus@tecnico.ulisboa.pt

https://museufaraday.ist.utl.pt/
mailto:servicoeducativomuseus@tecnico.ulisboa.pt


Faraday News
Editorial Board

Moisés Piedade

(Coordination)

Carlos Fernandes

(Coordination)

Carlos Gouveia

(Copy Editing)

Henrique Nogueira

(Graphic Design)

Natália Rocha

(Editorial Assistant)
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The Authors

Arlindo Oliveira Ex-Presidente do IST

Carlos Fernandes Diretor do MF

Clementina Teixeira Professora aposentada do DEQ, IST, UL

Ferreira Fernandes Jornalista, Ex-Diretor do Diário de Notícias

Henrique Nogueira Designer gráfico

Leonel Sousa Ex-Presidente do DEEC

Marta C. Lourenço Diretora do MUHNAC; Presidente do UMAC

Moisés Piedade Diretor do Museu Faraday
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Patrícia Gouveia Professora da Faculdade de Belas Artes da UL

Rui Louro Alumni do IST, Voluntário no MF
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